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PRODUKTDATA

Piazza One Piazza Pro Deck 150/  
Deck 150 UV+

Terra 127

Längd m 4 4 Deck 150: 4, 5*, 6*
Deck 150 UV+: 4 3,15

Pallstorlek, antal 49 49 84 88

MATERIALKRAV per m2 (ungefärliga behov för användning i bostadsmiljöer)

Piazza One Piazza Pro Deck 150/  
Deck 150 UV+

Terra 127
Deck 150 Deck 127

Mått mm 25 x 140 25 x 140 28 x 150 28 x 127,5

Däckbrädor, lin m 7 7 6,5 7,5

Stödskena, lin m 3,4 3 3 3,4

Fästskruv 1 st per trallbräda

Installation med Click-system: Inga skruvar eller verktyg behövs

Click-klämma, st. inte möjligt 18 Click-klämmor** 17 Click-klämmor inte möjligt

Montering med klämmor

Klämmor inkl. Skruvar, st. 20 Wing-klämmor 18 T-klämmor 17 T-klämmor 22 T-klämmor

Montering med Alu-skena

Aluminiumskena, m 7 inte möjligt 6,5 7,5

Skruvar för aluminiumskena, st. 20 inte möjligt 17 22 

Klämmor vid Alu-skena-installation behövs inga klämmor

Tillvalskomponenter

Startklämma vid behov vid behov vid behov vid behov

Stegbräda inte möjligt inte möjligt vid behov inte möjligt

Täcklist vid behov vid behov vid behov vid behov

Gummiremsa, m 7 7 6,5 7,5

Gummidyna vid behov vid behov vid behov vid behov

 * Tillverkas på beställning
 ** Click-system för Piazza Pro i mån av tillgång

TRALLBRÄDOR UPM PROFI – 
ÖVERSIKT

Piazza One, Piazza Pro, Deck 150, Terra 127

 ÖVERSIKT 
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 ÖVERSIKT 

AVSTÅND FÖR BJÄLKAR, cm

Piazza One Piazza Pro Deck 150/  
Deck 150 UV+

Terra 127

Hemanvändning 35 40 40 35

Kommersiell användning – 30 40 –

Höga höjder Hemanvändning 35 40 T-klämma: 30/Alu Rail: 40 –

 Kommersiell användning – 30 Alu-skena: 40 –

Varma länder  Hemanvändning – – T-klämma: 30/Alu Rail: 40 –

 Kommersiell användning – – Alu-skena: 40 –

GARANTI

Piazza One Piazza Pro Deck 150/  
Deck 150 UV+

Terra 127

Strukturell
Beständiga färger
Resistent mot fläckar

Strukturell
Beständiga färger
Resistent mot fläckar

Strukturell Strukturell

Hemanvändning 25 års minskande 25 års minskande 10 års fullständig 10 års minskande

Kommersiell användning – 20 års minskande 5 års fullständig –

Kontakta en lokal återförsäljare för att få fullständig information om UPM ProFis produktgarantier.
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UPM PROFI PIAZZA –
klassledande med naturligt träutseende

1 Däckbrädor
finns i fyra olika färger och två versioner, Piazza One och Piazza Pro.

2 Täcklist
för raka eller till och med för böjda däckkanter.

Fixering  

alternativ

3a T-klämma och Wing-klämma**

snabb montering och demontering av trallbrädor med hänsyn tagen till normal 
temperaturstyrd utvidgning och sammandragning.

3b Aluminiumskena*

ger en tät trallyta som är lätt att rengöra och skapar en stark struktur för  
för krävande tillämpningar.

4 Stödskena
grunden för en bra underkonstruktion. Olika alternativ finns: UPM ProFi Support Rail 
för montering på marknivå, endast på hårda plana ytor (inte upphöjda), UPM ProFi 
Aluminium stödskena (stor) för upphöjda trallar eller UPM ProFi Aluminium stödskena 
(liten) för montering på marknivå, endast på hårda plana ytor (inte upphöjda), med 
montering på låg höjd.

5 Gummiremsa*

för en tät däckyta. Ger lyxjaktsutseende.

 * Ytterligare ventilationspunkter måste läggas till när du använder aluminiumskena endast för Piazza One eller gummiremsa:  
  se monteringsinstruktionerna.
 ** T-klämma för Piazza Pro och Wing-klämma för Piazza One.
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UPM PROFI PIAZZA

UPM PROFI PIAZZA

Californian Oak Silver Teak Brazilian Walnut Streaked Ebony

UPM ProFi Piazza Pro
25 x 140mm
Längd: 4m

• • • •

UPM ProFi Piazza One
25 x 140mm
Längd: 4m

• • • •

UPM ProFi Piazza täcklist
12 x 66mm
Längd: 4m

• • • •

UPM ProFi stödskena
40 x 60mm
Längd: 4m

Färg: svart

Information om fastsättning av klämmor och andra tillbehör finns på sidorna 9–11 ••tillgänglig

 

• Naturligt träutseende
• 75 % återvunnet: massiv profil
• 25 års garanti för färgbeständighet

• 25 års garanti för fläcktålighet
• 25 års strukturell garanti
• Tillverkad i Tyskland

 PRODUKTSPECIFIKATIONER 

Silver TeakCalifornian Oak Brazilian Walnut Streaked Ebony

UPM ProFi Piazza Pro eller Piazza One?
Båda trallarna är tillverkade med samma yta med höga prestanda och mycket hållbart 
kärnmaterial. Båda finns i samma lyxiga färger och har samma höga innehåll av återvunnen 
europeisk plast. 

Med sin fullständigare profil och hela 360 graders yttre skal är Piazza Pro styvare, starkare och 
har överlägsen måttstabilitet: det är helt enkelt det bästa av det bästa.

Piazza Pro Piazza One

Garanti: struktur, blekning och fläckar 25 års 25 års

Installation med noll graders lutning Ja Ja

Trallar för hemmiljö (avstånd för bjälkar) Ja (40 cm) Ja (35 cm)

Trallar för kommersiella miljöer (avstånd för bjälkar) Ja (30 cm) Nej

Click-System – snabb montering Ja Nej
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UPM PROFI DECK 150 –
Bäst i klassen för modern design:  

det totala trallsystemet

1 Däckbrädor
finns i sex olika färger.

Kanter  

alternativ

2a Stegbräda
den patenterade lösningen för snabba och professionella trappor, trallar och 
poolkanter.

2b Täcklist
för raka eller till och med för böjda däckkanter.

2c Ändkåpa
täck trallbrädornas ihåliga sektioner med ett patenterat låssystem. 

Fixering  

alternativ

3a T-klämma
snabb montering och demontering av trallbrädor med hänsyn tagen till normal 
temperaturstyrd utvidgning och sammandragning.

3b Aluminiumskena*

ger en tät trallyta som är lätt att rengöra och skapar en ännu starkare struktur för 
krävande tillämpningar.

4 Stödskena
grunden för en bra underkonstruktion. Olika alternativ finns: UPM ProFi stödskena 
för montering på marknivå, endast på hårda plana ytor (inte upphöjda), UPM ProFi 
Aluminium stödskena (stor) för upphöjda trallar eller UPM ProFi Aluminium stödskena 
(liten) för montering på marknivå, endast på hårda plana ytor (inte upphöjda), med 
montering på låg höjd.

5 Gummiremsa*

för en tät däckyta. Ger lyxjaktsutseende.

* Ytterligare ventilationspunkter måste läggas till när du använder aluminiumskena eller gummiremsa: se monteringsinstruktionerna

 INSTALLATIONSSYSTEM 
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UPM ProFi stegbräda
• Professionella trappor snabbt
• Slitstarka trall- och poolkanter 
• Matchar alla Deck 150-färger

UPM ProFi T-klämma/Wing-klämma
• Snabb montering/demontering 

trallbrädor
• Med hänsyn tagen till temperaturstyrd 

utvidgning av trallbrädor
• Stora T-klämmor möjliggör 

90-gradersfixering av brädor

UPM ProFi gummiremsa
• Ger lyxjaktsutseende
• Förhindrar att smuts faller ned mellan  

trallbrädorna
• Ger ytan bättre friktion
• Ytterligare ventilationspunkter behövs

UPM PROFI DECK 150

Autumn
Brown

Chestnut
Brown 

Stone
Grey

Night Sky
Black

Silver
Green

Pearl
Grey

Deck 150
UPM ProFi Deck 150
28 x 150 mm
Längd: 4 m (6 m på beställning)

• • • • • •

UPM ProFi täcklist
12 x 66mm
Längd: 4m

• • • • • •

28

110

68

UPM ProFi stegbräda
68/28 x 110 mm
Längd: 4m

• • • • • •

UPM ProFi stödskena
40 x 60mm
Längd: 4m

Färg: svart

Deck 150
UPM ProFi Deck 150 UV+
28 x 150 mm
Längd: 4m

(för användning på platser med hög UV-strålning: t.ex. hög höjd)

• • • • •
UPM ProFi Deck 150  
ändkåpa
27 x 149 x 23 mm

• • • • • •

UPM ProFi stegbräda  
ändkåpa
27/67 x 109 x 23 mm

• • • • • •

 Information om fastsättning av klämmor och andra tillbehör finns på sidorna 9–11 ••tillgänglig •tillverkas på beställning •i mån av tillgång

UPM PROFI DECK 150
• Snygg urban design
• 55 % återvunnet: maskinbearbetad profil

• 10 års strukturell garanti
• Smarta tillbehör för professionell finish

• Hög stöt- och fläcktålighet
• Tillverkad i Tyskland

 PRODUKTSPECIFIKATIONER 

Autumn Brown Chestnut Brown Stone Grey Night Sky Black Silver Green Pearl Grey
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• Rent och elegant utseende
• Upp till 97 % återvunnet: 

maskinbearbetad profil

• Bra fläcktålighet
• Tillverkad i Tyskland

• 10 års strukturell garanti vid 
användning i bostadsmiljö

UPM PROFI TERRA 127

UPM PROFI TERRA 127

Grå Svart
Deck 127

UPM ProFi Terra 127
28 x 127,5mm
Längd: 3,15m

• •

••tillgänglig•tillverkas på beställning
Grå Svart

 PRODUKTSPECIFIKATIONER 

UPM ProFi Deck 150 eller Terra 127?
Båda trallarna har överlägsen fläcktålighet och stöttålighet även i kall väderlek och de 
är tillverkade av ett mycket hållbart kärnmaterial med garanterad resistens mot röta och 
svampangrepp.

Terra 127 tar hållbarhet till nya nivåer med upp till 97 % återvunnet material och den förbättrade 
Deck 150-blandningen (fortfarande med 55 % återvunnet plastmaterial) ger överlägsen styrka, 
styvhet, reptålighet och färgbeständighet. De här avancerade prestanda-egenskaperna i 
kombination med de unika färgerna och tillbehören i Deck 150-sortimentet gör det till Europas 
bästa trallsystem för modern design.

Deck 150 Terra 127

Installation med noll graders lutning Ja Ja

Totalt system för ultimat finish Ja Nej

Trallar för hemmiljö (avstånd för bjälkar) Ja (40 cm) Ja (35 cm)

Trallar för kommersiella miljöer (avstånd för bjälkar) Ja (40 cm) Nej

Klicksystem – snabb montering Ja Nej

8



FIXERING AV TRALLBRÄDOR

Ändamål och information Springa mellan 
trallbrädorna

Material Belopp  
i lådan

Liten T-klämma för 
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 
12 x 22 x 45 mm

fixering av trallbrädor 6mm Komposit +100 
skruvar

Stor T-klämma för 
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 
12 x 22 x 63mm

fixering av trallbrädor 6mm Komposit +100 
skruvar

Wing-klämma för
Piazza One
13 x 25 x 30mm

fixering av trallbrädor 6mm Komposit +100 
skruvar

Aluminiumskena för  
Deck 150
22 x 22mm
Längd: 4m

alternativ till montering med klämmor 6mm Aluminium

Aluminiumskena för 
Piazza One
12 x 18mm
Längd: 4m

alternativ till montering med klämmor 6mm Aluminium

Startklämma för 
Piazza Pro, Deck 150, Terra 127 
10 x 20 mm

för montering av start- och ändbrädor Stål +50 
skruvar

Startklämma för  
Piazza One
14 x 20mm

för montering av start- och ändbrädor Stål +50 
skruvar

Skruvförpackning 
Stor, 100 st.*
4 x 40 mm

för användning med komposit- eller  
träunderkonstruktion A4 stål

Skruvförpackning 
Liten, 100 st.**
4 x 26mm

för användning med Aluminium stödskena A4 stål

Skruvförpackning 
Special, 200 st.
3,9 x 22 mm

används för direktmontering och montering av 
startklämma på Aluminium stödskena A2 stål

 * Ingår i standardförpackningar med T-klämmor och Wing-klämmor
 ** Ingår i särskilda förpackningar med T-klämmor och Wing-klämmor för aluminium stödskena

UPM ProFi täcklist
• Flexibel profil för både raka  

och böjda kanter
• Matchar alla Piazza- och  

Deck 150-färger

UPM ProFi Aluminiumskena
• Ger en tät trallyta som är lätt att 

hålla ren
• Extra förstärkning för extrema 

belastningar
• Ytterligare ventilationspunkter 

behövs

 PRODUKTSPECIFIKATIONER 
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UPM PROFI-TILLBEHÖR FÖR  
ALLA TRALLBRÄDOR

UPM PROFI-PRODUKTSPECIFIKATIONER FÖR ALLA TRALLBRÄDOR

Syfte Material

Aluminium stödskena,  
Liten*
23 x 40mm
Längd: 1,8m

extra tunn profil för  
låga trallkonstruktioner Aluminium

Aluminium stödskena,  
Stor*
45 x 68mm
Längd: 4m

för extra breda spännvidder  
upp till 110 cm Aluminium

 

Förbindningsstycke för
aluminium stödskena, stor*/
Förbindningsstycke för
Click-aluminium stödskena, stor
32 x 58/20 x 43 mm
Längd: 0,2m

enkel och snabb förlängning  
av underkonstruktion av aluminium Aluminium

Gummidyna,
storlek S, M, L
3/8/20 x 60 x 90 mm

för små höjdjusteringar  
av underkonstruktioner som  
gör att vatten kan rinna under 
däckkonstruktionen

Gummi

Gummiremsa
9 x 11 mm
Längd: 1 förpackning = 50 m

ger en tät trallyta  
och lyxjaktsutseende Gummi

Fot
Liten: 35–70, medelstor: 65–155, 
stor: 145–225 mm

enkel justering av höjden på  
underkonstruktionen Plast

 * I mån av tillgänglighet
 ** För montering med UPM ProFi Click System

UPM ProFi gummidyna
• Ger stöd till bjälkarna även om marken är lite ojämn
• Släpper igenom vatten och fukt
 – Gör att vatten kan rinna under  

 trallkonstruktionen
 – Extremt vattengenomsläpplig
  gummigranulat (18 000 l/h/m2)
 – Rötbeständigt
 – Ökar livslängden för träbjälkar
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Underkonstruktionskomponenter

UPM ProFi aluminium stödskena, stor
• Problemlösaren för extra stora spann  

på upp till 110 cm mellan två stödfötter
• Tids- och kostnadseffektiv montering
 – Färre fötter behövs: besparingarna blir  

 högre än det högre priset för  
 Alu Support Rail

 – Snabbare montering: klickas enkelt och  
 snabbt fast på UPM ProFi Foot-fötterna

• Kan monteras direkt på marken 
med gummidynorna 20 mm

UPM ProFi aluminium stödskena, liten
• Extra tunn profil (23 mm) för låga  

trallkonstruktioner
• För minimal monteringshöjd med  

montering direkt på marken
• Inbyggt vattengenomsläppligt 

gummimaterial säkerställer dränering
• Monteras endast direkt på en hård,  

plan yta

UPM ProFi förbindningsstycke
för aluminium stödskena, stor
• Bara att skjuta in för snabb och enkel 

förlängning
• Allt spillmaterial kan utnyttjas 
• Två aluminium stödskenor kan fästas ihop 

utan stödfot

UPM ProFi Fot
• Klickmontering på aluminium stödskena, stor  

mot träbjälkar med skruvar
• Enkel, steglös, oändligt ställbar höjdjustering, 

även vid användning av bjälkar
• Anpassningsbar i alla riktningar, kan 

kompensera för marklutning upp till 8 %
• Kan bära upp till 1 195 kg per fot
• Rundad fotplatta förhindrar skador  

på vattentäta membran

UPM ProFi stödskena
• Den mest kostnadseffektiva lösningen för  

altangrunder
• Monteras endast direkt på en hård, plan yta

 PRODUKTSPECIFIKATIONER 
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Fullständiga komponentspecifikationer finns på 
www.upmprofi.com/sv/kommersiella-komposittrall/trallmontering/klicktrall/

UPM PROFI CLICK SYSTEM
Snabbt och ergonomiskt installationssystem  

för professionell användning
• Ultrasnabb montering 
 – upp till 2,5 gånger snabbare än 

 traditionell montering
• Ergonomiskt 
 – kan förberedas i arbetsbänkhöjd

• Enkelt 
 – varken förborrning eller skruvar behövs
• Hållbara komponenter av hög kvalitet 
• Praktiskt för många tralländamål 
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Följ alltid de fullständiga anvisningarna på  
www.upmprofi.com/sv/kommersiella-komposittrall/trallmontering/klicktrall/

1. Fäst klämmorna i  
skenorna 2. Bygg grundramen 

med hörndelen 3. Fäst fötterna i 
skenorna 4. Fäst trallbrädorna på 

ramen

UPM PROFI CLICK SYSTEM-KOMPONENTER

Syfte Material

Click-klämma
27 x 27 x 43 mm

snabb och säker montering av  
trallbrädor utan skruvar Plast

Click aluminium stödskena för Deck 150
42 x 68mm
Längd: 4m

med borrade hål med 150 mm mellanrum 
för klickklämmor, för spann upp till 100 cm Aluminium

Click aluminium stödskena för Piazza Pro
42 x 68mm
Längd: 4m

med borrade hål med 140 mm mellanrum 
för klickklämmor, för spann upp till 100 cm Aluminium

Förbindningsstycke för  
Click aluminium stödskena, stor
20 x 43mm
Längd: 0,2m

avfallsoptimerad, längsgående  
ihopfästning av stödskenor Aluminium

Hörndel
25 x 60 x 60 mm

90 graders anslutning av  
stödskenor Stål

Fot
Liten: 35–70 mm, medelstor: 65–155 mm,  
stor: 145–225 mm

möjliggör upphöjda trallar från  
35–225 mm Plast

Direktfixeringsklämma
10 x 28 x 28mm

gör att trallbrädorna stannar  
på plats Stål

Click Start-klämma
35 x 24 x 50 mm

möjliggör snabb montering av  
de första och sista trallbrädorna Aluminium

Click-klämma för stegbräda
38 x 19 x 50 mm

möjliggör snabb montering av  
Rail Step för trallkanter Aluminium

Tyst tejp
1 x 6mm
Längd: 33m

dämpar ljudvibrationer Gummi

UPM PROFI CLICK SYSTEM-
KOMPONENTER

• Ultrasnabb klickmontering: 2,5 gånger snabbare 
än traditionell montering

• Grundramen kan förberedas i arbetsbänkhöjd, 
vilket skonar både rygg och knän

• Inget behov av förborrning eller skruvar 
• Även förtillverkning är möjlig för att minimera 

monteringstid, buller och smuts på kundens 
anläggning

för användning med UPM ProFi Deck 150- och Piazza Pro-trallbrädor

En  
installatör

kan bygga
ett däck på 

10 m²
på en timme
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För att få ut mesta möjliga av trallen är det nödvändigt 
att ta hänsyn till att komposittrallar beter sig 
annorlunda än trätrallar under monteringen. Följ alltid 
monteringsinstruktionerna för UPM ProFi noggrant. Om du 

 INSTALLATIONSSYSTEM 

inte gör det kan det försämra trallens prestanda och göra 
UPM ProFi-produktgarantin ogiltig. Följande punkter är 
markerade, men ska inte ses som ett alternativ till att följa 
de fullständiga instruktionerna.

1. I samtliga fall måste underkonstruktionen formas till en fast, styv 
ram som inte rör sig och vara väl ventilerad och monterad så att 
regnvatten lätt kan rinna av.

2. UPM ProFi stödskena och Alu-stödskena (liten) får bara monteras 
på jämna, lastbärande underlag och ska fixeras vid marken 
med 1 m intervall. Upphöjda trallar kan byggas på en styv ram 
med UPM ProFi Alu-stödskena (stor) och UPM ProFi-fötter eller 
åldersbeständigt virke.

3. Komposittrallbrädor har lägre fuktabsorption än träbrädor och är 
mindre benägna att svälla i vått väder. De utvidgas och drar emel-
lertid ihop sig något i längdriktningen vid temperaturväxlingar. Det 
är även normalt att en liten förkortning av trallbrädorna sker under 
de första åren efter monteringen på grund av att kvarvarande till-
verkningsbelastning släpper. Piazza Pro krymper i allmänhet min-
dre än 0,5 mm, Piazza One och Deck 150 cirka 1,5 mm och Terra 
127 cirka 3,0 mm per meter. Vid montering i varmt väder (om tem-
peraturen för trallbrädorna är över 20 °C) ska inget mellanrum läm-
nas i brädändarna (3 mm mellanrum på Piazza Pro-brädorna). Om 
brädtemperaturen är under 20 °C bör ett mellanrum på 3 mm läm-
nas för 4 m brädor (6 mm mellanrum på Piazza Pro-brädorna) och 
4 mm för 6 m brädor.

4. Trallen bör monteras så att de små mellanrummen i ändarna där 
brädorna möts är en del av konstruktionen. Du kan till exempel 
justera brädorna så att mellanrummen bildar en rak linje, ändra 
riktning för brädorna eller montera en kantbräda i 90 graders 
vinkel mot huvudtrallen.

5. UPM ProFi T-klämmor, Wing-
klämmor and Alu-skena har alla 
utformats med hänsyn tagen 
till termperaturstyrd utvidgning 
och sammandragning i 
längdriktningen. Se till att 
brädorna sitter på plats och att 
mellanrummen är i linje genom 
att fästa varje bräda direkt 
genom sponten med en skruv i 
underlaget.

6. Två stödskenor måste 
användas där två tralländar 
sammanfogas. Varje brädde 
ska fixeras med sina egna t-/
wing-klämmor. Det maximala 
överhänget vid terrassbrädans 
ände får inte överstiga 50 mm 
med Piazza Pro och Deck 150 
och 30 mm med Piazza One 
och Terrace.

1x i mitten på varje bräda

0%

1-1,5%

Följ alltid de 

FULLSTÄNDIGA MONTERINGSANVISNINGARNA FÖR UPM PROFI
som finns på www.upmprofi.se och i förpackningarna för T-klämmor och Wing-klämmor.
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   > 20°C

> 20 °C

≤ 20°C

≤ 20 °C

t.ex. 40 ° C förändring vid 
temperatur = 6 mm expansion/
sammandragning i 4 m bräda

0 mm (inget gap)3 mm
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Minimalt underhåll
 
UPM ProFi-trallbrädorna har konstruerats så att det ska krävas 
så lite underhåll som möjligt: ingen slipning, inoljning eller 
lackning behövs. I likhet med alla andra utomhusgolvytor 
behövs dock regelbunden rengöring och ordentlig skötsel för 
att däcket ska behålla sin elegans under många år.

1 Om du sopar bort löv och annat skräp från trallen 
minimeras behovet av att göra rent den.

2 Det räcker ofta med varmt vatten och lätt borstning för att 
få bort damm och skräp. Vanliga rengöringsmedel kan 
också tillsättas i vattnet utan att däcket skadas. 

3 Vi rekommenderar högtryckstvätt vid grundligare 
rengöring. En smal vattenstråle är mest effektiv. För att 
undvika skador på däckytan får trycket vara högst 80 bar, 
och munstycket måste hållas minst 35 cm från brädorna. 
Vattnet får inte vara varmare än 40 °C. Först sprayas 
däcket med en rengöringslösning, sedan borstas det 
försiktigt och slutligen sköljs det av med sprayen.

4. Tack vare UPM ProFi-trallens konstruktion med tät yta 
kan olje- och fettspill vanligtvis tas bort utan att fläckar 
uppstår. Sådant spill ska tas bort och ytan ska rengöras så 
snart som möjligt (helst inom tre timmar) med varmt vatten 
och rengöringsmedel. Om en fettfläck finns kvar kan ett 
avfettningsmedel för hushållsbruk användas för att ta bort 
den. Däcket ska sköljas noggrant med varmt vatten efter 
rengöringen. Vi rekommenderar att en skyddsmatta läggs 
under grillar.

5. Blekmedel och rengöringsmaterial med slipeffekt får inte 
användas på trallprodukterna i UPM ProFi-serien. 

6. För trallar med hög belastning, som vid kommersiell eller 
offentlig användning, rekommenderas regelbunden 
inspektion av trallkonstruktionen.

Utseende som varar
 
Till skillnad från många traditionella WPC- och trädäck blir 
inte UPM ProFi-trallbrädorna typiskt gråa med tiden. Med 
rätt underhåll blir de heller inte fläckiga och angrips inte 
av röta. UPM ProFi Piazza är särskilt motståndskraftigt mot 
färgblekning. UPM ProFi Deck 150 och Terra 127 ljusnar 
gradvis med tiden. Rengöring med högtryckstvätt och borste 
bidrar till att färgen bevaras. På högt belägna platser kan 
den naturliga UV-strålningen snabba på den naturliga 
vittringsprocessen. För sådana områden rekommenderas UPM 
ProFi Piazza och Deck 150 UV+.

Om smuts eller skräp lämnas kvar på Deck 150 eller Terra 127 
i flera veckor kan det leda till missfärgning.

UNDERHÅLL OCH VÄDERSLITAGE: 
Vad du kan göra och förvänta dig

OBSERVERA  
Gäller alla UPM ProFi-produkter:

I starkt solljus når de mörkfärgade brädorna högre 
temperaturer än brädorna med ljusare färger. På 
sådana soliga och vindskyddade platser bör du se till att 
kontrollera temperaturen på brädorna innan du låter dem 
komma i direkt kontakt med huden, t.ex. när du går med 
bara fötter. 

I likhet med alla material syns smuts fortare på ljusa färger 
jämfört med mörka färger, och kan därför behöva mer 
noggrann rengöring. 

Mindre variationer i färgtonen kan förekomma vid en 
jämförelse av olika produktionspartier. 

Elektrostatisk laddning kan förekomma under vissa 
omständigheter. Det finns råd i installationsanvisningarna 
om hur du minimerar den.

Fullständig information om hur du monterar och sköter  
UPM ProFi-produkter finns i det senaste  
instruktionerna för montering, rengöring och underhåll  
på www.upmprofi.com.

UPM ProFi Deck 150 – Autumn Brown och Pearl Grey

Exempel på typisk färgförändring över tid
UPM ProFi Piazza – Streaked Ebony

 TRALLUNDERHÅLL 

15



VAD KAN VI HJÄLPA TILL MED?
UPM ProFi erbjuder ett brett utbud av supporttjänster.  

Vi ger dig den senaste informationen om nya produkter, tekniska data och installationsguider.  
Hämta inspiration från våra referensfoton och få hjälp med större däckprojekt.

Extranet med exklusiv tillgång till skräddarsydd information 
för UPM ProFi-installatörer, distributörer och arkitekter

Professionella installatörer  
hjälper dig att skapa däck
• Certifierade installatörer har utbildats av UPM ProFi 

i avancerade monteringstekniker för att få ut mesta 
möjliga av ditt däck

• Gold-nivån i installatörsprogrammet är ett sätt att hylla 
de mest erfarna UPM ProFi-installatörerna i Europa

• Hitta en installatör här:  
www.upmprofi.com/where-to-buy

Deck Planner
Ett onlineverktyg som gör tralldesign enkel och  
beräknar den mängd material som krävs. 
• Starta konfigurationen på 

www.upmprofi.com/deckplanner Stöd för stora projekt
Teknisk rådgivning och hjälp vid installation av  
stora (250+ m2) UPM ProFi-projekt.
• Kontakta UPM ProFis tekniska supportteam  

via e-post på profi.tech.support@upm.com

 KUNDSERVICE 

UPM ProFi
GOLD-

CERTIFIERAD INSTALLATÖR
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